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AS ELEIÇÕES MUNICIPAES

 

Correram sem incidente de gra-

vidade. Aqui e ali, de longe em

longe, a paixão politica explodiu,

mas sem cometer actos de insana-

vel gravidade.

Unicamente a eleição da Ca-

mara Municipal de Lisboa oferece

pasto á critica, não por ella ser

republicana e só republicana, mas

pela abstenção dos partidos mo-

narquicos, principalmente no pro-

prio momento em que se apregoa

a concentracçáo destes partidos

em favor das instituições Vigetites.

Os parttdos monarquicosderam

assignalada prova de desanimo, e

de impopularidade o governo.

Este provavelmente fia-se nas

peias que o codigo administrativo

põe à acção municipal.

O que es'panta não é o trium-

fo dos republicanos, mas sim a

manifesta impotencia dos monar-

quicos, numa situação tao criti-

ca, como a presente em que urge,

mostrar o valor da monarquia, e-

defendel-a corajosa e* dedicadau

mente.

Triste exemplo é esse o de só

combater, quando ha ccrtesa da

victoria! Se tal principio valesse,

tinhamos de riscar dos dicciona-

rios as palavras heroísmo e sacri-

ficio, e varrer do cerebro as vir-

tudes que elias expressam.

E não haveria civilisação, por-

que nunca uma ideia a ella apro-

veita Sem sair de ,um cerebro para

fecundar alguns, para passar da

minoria para a maioria mas atra-

véz de um periodo de lucta, de

combate, com o scientific-o, e por

isso natural struggle for life. Sem

este a ideia morreria.

As ideias, e os partidos avan- '

çados, prosperam nos grandes

centros, porque as desigualdades

sociaes se manifestam ahi em pou-

to maior e em maior numero, por-

que a propaganda é mais facil pe-

lo maior campo da compreensibi-

lidade, e porque se dispõe de

maior ceara eleitoral.

Por isso não causa extranheza

a força do partido republicano em

Lisboa. Essa força augmentara

desmesuradamente se lhe deixa-

r ' rem o terreno abandonado.

Fóra de Lisboa, por todo o'

pair.; pareçe que as votações repu-

blicanos foram inferiores às ante-

riores, excepto no Algarve onde

triumfaram em 5 ou 6 concelhos.

No districto de Aveiro essas

votações, por diminutas, não in-

fluiram nas eleições.

Neste districto os progressis-

tas venceram em todos os conce-

lhos, excepto em Espinho, Estar-

'rcja e Olivaira d'Azemeis.

No concelho de Aveiro venceu

a listado acordo dos progressis-;

tas com um grupo f'ranquista por

alcançar 12318, contra a lista cha-

mada de protesto, patrOcinada por

outro grupo que obteve 660, ea

republicana com' 197.

Mui diverso teria sido o re-

sultado, se os trabalhos em favor

da lista de protesto dispuzessem de

mais tempo, porquanto não che-

garam a aproveitar 'M horas.

Se a lucta se tivesse dado com

maior antecipação, em alguma

das listas lograriam partilha os

os republicanos para reforço dos

que se sentissem mais fracos.

E de certo prestariam dedica-

da e sensata colaboração na ad-

ministração municipal, como foi

a_ de dois dos seus cor-religious-

rios, não ha muitos annos, eleitos

por accordo com os progressistas.

Na nova vereação figuram in-

dividualides de inegavel compe-

tencia, umas pelas provas de exer-

cicio dadas outras pela sua capa-

cidade mental.

Entre ellas sobresae a do iu-

digitado presidente, a cuja inteli-

gencia, energia, honestidade, per-
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severança e iniciativa não se deve

chatinar justiça'wm tão pouco se

devem saqueêer os serviços da ve-

reaçào actual á cidade principal-

mente em illuminaçâo e viação.

' Diz-se que os chefes dos par-

tidos, rotativos de crisma, levan-

tarão nas Camaras a questão da

ilegalidade da" convocatoria d'es-

tas eleições, mas declarando que

acatam o acto consumado; como

chasqueantes que dissessem: não

faças trapaças, senão. .. aproveita-

mos-nos dellas.

Tal não succedcrá, porque

esses chefes não baixar-ão a re-

presentar a jesuitica farça de es-

crupulos tardias, de uma logica

de preto.

Pondo de parte a responsabili-

dade dos actos cometidos a som-

bra da ilegalidade, como hão-de

esses generaes atacar a convoca-

toria e defender a legalidade dos

seus soldados que se aprovaita-

ram d'aquella 'P

Imaginemos que uma creança

faz cocegas a uma dama, a quem os

frouxos de riso afrouxam uma li-

ga que se desprende e de que se

apropria um janota. Em que con-

ceito será tido o janota ?

Já se vê que aligeirámos o ca-

so, tanto quanto possivel, e não

proseguimos, porque a situação

dos rotativos seria tão supinamen-

te infantil, que mereceria certa

orelhuda carapuça de papel com

que se castigam as creanças obse-

cadas mas que é um simbolo de

Fazer jogos malabares de her-

meneutica com assumptos que se

prendem ao mais ramificado sis-

tema da vida nacional, tão presta-

dio como o Venoso no corpo hu-

mano, ao municipio n'uma pala-

vra, demonstraria cinismo, ou in-

sania.

Felizmente nenhum dos chefes

padece tão perigosos achaques.

BARÃO m: (Simone.

!Boletim rrtrangeim

-

Os acontecimentos politicos da

Europa pouco tem mudado das po-

sições que aqui assignalàmos a 19

' de ,outubro findo.

O novo sultão de Marrocos ain-

da espera o seu reconhecimento pe-

las potencias europeus, cujas chan-

celarias ruminam gravemente, com

seriedade e melaucholia bovinas a

nota franco-hispana que n'aquelle

dia lhes foi entregue. Muley tiafid

entretanto_pecupa-se em negociar

com o pretendente Roghi, para con-

seguir a pacificação do seu impe-

rio e evitar mais derramamento

de sangue.

Nos Balkans os estados vao-se

acommodando a novas condições

creadas pela annexação da Bosnia

e Herzegovina áAustriae pela inde-

pendencia da Bulgaria. A Servia

vae arrefecendo os seus ardores

belicos, graças á falta de apoio na

Russia, e aos pacificos conselhos

da diplomacia europêa, e a pezar

das excitações convulsionarias do

princepe Pedro, que, no dizer de

um periodieo iuglez, está merer

ceudo severa correcção, deseving

a severe lesson. .

As potencias europeas concor-

daram em que as desavenças en-

tre os estados dos Balkans e a

Turquia fossem_ tratadas directa-

mente pelas partes interessadas,

às quaes neste sentido ,a diploma-

cia dá os necessarios *conselhos e

faz constantes instancia. 'Por este

caminho enveredaram as negocia?

_ções e tudo indica que termmarào

pacificamente.

A atmosfera politica desano-

viava. A cupula azul da terra es-
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tava quast limpa de nuvens tem-

pestuosas.

Mas esta tranquilisação desa-

gradou ao teatral imperador da

Alemanha. Com um violento gesto

de simpatia pela. Inglaterra, con-

seguiu que França, Russia, e a

propria inglaterra e até a propria

Alemanha arrcganhassem os ca-

ninos.

Um diplomata inglez, no inte-

resse das boas relações entre o

seu paiz e a Alemanha, pediu ao

irrequieto kaiser licença para pu-

blicar uma sumula de varias con-

versações que tivera com elle e em

que se patenteava a sua estima pe-

la Inglaterra. O kaiser mandou

essa sumula ao Chanceler,esse pas-

sou-a sem a estudar ao ministerio

dos estrangeiros para ser exami-

nada, e, como csté nada lhe encon-

trasse de inconveniente, foi o di-

plomata inglez auctorisado a pu-

blicul-a. .Como essa sumuln desa-

gradnsse às nações nella visadas,

Bulow, o chanceler avocou a res-

ponsabilidade da sua publicação e

pediu a sua exoneração. O kaiser,

porem, não lh'a deu. mas sim uma

prova de consideração indo tomar

chá' com elle e demorando-se duas

horas no seu palacio. Pois, se o

kaiser desejàvaaquella publicação,

como havia de demitir o Chancelerl

E

mula ?

«Que o kaiser declaràra indi-

peitas de Inglaterra contra a Ale-

manha, as quaes só podem ser

acreditadas por pessoas loucas

«Que professava amizade à

Vidar-se da sua palavra.

«Que os actos da Allemanha

eram desvirtuados com evidente

mà fé.

«Que mandou o seu consul a

Fez unicamente para proteger os

interesses alemães.

«Que atuava a paz, e que as

suas palavras e actos estavam sem-

della. ,

«Que o governo franccz e o

russo, para humilharem a Ingla-

terra, o convidara a exigir desta,

a guerra com o

Trauswul, negando-se a isso ter-

minantemente, e comunicando por

telegrama á rainha Victoria a pro-

posta e a recusa.

«Que em 1899 a soberana bri-

tanica lhe escrevera uma cana af.

flictiva sobre o assumpto, à qual

respondera aifectuosamente , en-

viando-lhe um plano. por elle idea-

do, para terminar a campanha no

'Transwal. Que este plano, depois

'de examinado pelo, estado-maior

l

V

allemão, e enviado a Inglaterra,

foi logo, nas suas linhas geraes,'

posto em execução pelo general

. Roberts.

I «Que o augmento da armada al-

¡ lemà nào constituía nenhuma amea-

l ça contra a Inglaterra e se justifi-

- cava pela necessidade de o impe-

í rio allemão poder contar com na-

' vios -de guerra suficientes para

proteger o seu commercio, e na

; previsão de qualquer acontecimen-

lto no Extremo Oriente ou no Pa-

¡ cifico. _

«Que, finalmente, um dia che-

gará ein que a Inglaterra se mos-

tre satisfeita por ter ao seu lado a

armada allemã, quando as gran-

.des nações se virem obrigadas a

intervir nas grandescontendas
his-

toricas que, mais tarde ou mais

cêdo, se darão»

A França e a Russia denun-

ciadas como pretendendo humilhar

a Inglaterra, esta offendida no seu

amor proprio por o Kaiser se at-

tribuir a gloria do plano ,de cam-

panha no Transwal, e a Allema-

nha desgostosa por vêr contra ella

voltadas as iras d'aquellas pode-

rosas nações unicamente para sa-

tisfação de um capricho do fanta-

sioso Imperador, fariam de ter ra-

 

que dizia a escandalosa su- '

gnas de uma grande nação as sns- j

Inglaterra e considerava grave in- t

juria e ofensa a sua pessoa o du- ,

pre 'em concordancia, em favor!

   

zão para manifestarem n sua indi-

gnaçào.

Falta vêr como o Kaiser rema-

ta este gesto theatral, se cruzando

p os braços em contricçào francis-

cana, se rascando a cabeça como

1 fuzil a pederneira em buso e uma

lcentelha effica'z, se em ar ' desn-

.l fio, se pondo candongueiramcnte

io ramo n'uma parte e o vinho na

outra para desnortear o fiasco di-

¡ plomatico.

w Como pantomimo o Kaiser tem

1 o registo mais alto, e anda sempre

á cata do maravilhoso.

BARÃO os mermo

Quatro de novembro

-:¡)(x)c= -

  

1 Eis uma data verdadeiramen-

w te inl'austa para o grande partido

l liberal. Faz hoje 46 annos, que fal-

leccu o seu verbo inspirado, o

grande athleta das luctas parla-

mentares, o gigante da tribuna

' portugucza.

l Tem sido costume ininterru-

I pto em nós o prestar n'este dia pu-

¡ blico testemunho de respeito e sau-

l dade it memoria de José Estevão

'Coelho de Magalhães, costume a

que não podemos nem devemos

faltar. Cumprindo hoje mais uma

lvez o preceito que tão voluntaria-

' mente nos impozemos, fazemos

sinceros votos porque sirvam de

estímulo e exemplo a todos os bons

patriotas as immarcessiveis virtu-

\det-1 que ornaram aquclle nobre

I

l

 

ca -acter e preciaro cidadão. -

José Estevão alistou-se no regi-

mento academico em 1828, fazendo

a sua profissão da fé politica no

icongresso cm 1837. Foi poeta ins-

i pirndo' e jornalista, fundando o

› jornal a «Revolução dc Setembro»

Na imprensa, e sobretudo na

j tribuna, foi sempre visto em no-

bre e fogosa attitude a sustentar

[os principios que defendem com

as armas na mão.

Eloquente como Demosthenes,

não tinha fraqueza de animo,

Não deixou cahir as armas,

ao approximar-se o .inimigo na

campanha sangrenta.

 

; Visconde de S' João Nepomuceno.
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A Mealhada foi coalhada de

tropa, á ordem do 'administrador

do concelho.

l Esteve ali um - destacamento

1 de' cavallaria '1, sobre o comman-

do do tenente Calheiros;de cavalla-

ria 9, do commaudo do sr. Barão

l do Cadoro(Carlos);de infantaria 23

do eommando do tenente Rocha;

policia d'Aveiro, do Porto, etc.

Os progressistas estavam bem

protegidos ; e por isso pratica-

ram as tropelias que já accusa-

mos e outras que levaria muito

tempo a relatar.

ñ

Passou hontem o 46.“ anniver-

sario da morte de José Estevão; e

em quanto em Aveiro tal data pas-

sou inteiramente desupercebidn,

os jornaes de Lisboa comemora-

ram-n'a com respeito, reproduzin-

do nós do Popular esse sentido

artigo do sr. Visconde de Nepo-

muceno.

A proposito:

Estamos a pouco mais de meio

anno do centenario de .lose Estevão.

Que tem feito a commissão que

promettera convocar em Agosto

uma assemblea geral da cidade

para lhe apresentar o progrumma

e acceitar alvitres_?l

Pouco mais de meio anno nos

falta e não se encetaram ainda

os trabalhos l

W

_. _.:A_.-Iw__u____. ..  

vanumcnq-d'nm _Cerreuponnenciun e ¡imun-

elo», 30 réis pur linlm. Agradecinmntou nn reclu-

ums mt 1.' pagina 60 réis a Iinlm. l'uhlivn-lr

'na ¡anulando- qui-unn-

_o

.l.

"th
.É

_I

,
'
.
H

=
“
e
.

PROP-O E ADMINISTW “met-.Ko z Anntmstuçn

?ELARMINO /VIAIA

RUA DE Juni Lucum, 53

ENDEREÇO T'LEGRÀPHICO

Diltt'tcto -AVEIRU .

::z-..m

ANNU XXXVH

 

fell-nu.

 

     

Suicídio

Ao suicidio do dr.' Alberto

Costa (Pad Zé) na red-acção do

«Mundo,» onde era estimadissimo,

acaba de succeder o do sr. Anto-

nio Maria Moreira da Silva Bello,

. antigo secretario da policia civil

d'este districto, no cemiterio da

Figueira da Foz, onde um tiro de

rowolver , ainda o deixou com

vida, mas em estado bastante gra-

ve.

Ha dias já que desapparecera

d'esta cidade e que n'uma carta

que endereçara a seu cunhado sr.

dr. Abilio Gonçalves Marques, da.

Costa do Vallade, parecia manifes-

ter a allucinnçño que por fim o

havia de victimar.

Era geralmente estimado n'es-

ta cidade onde ha annos se con-

sorcii-'ira com a sr.l D. Olympia

Biaia, e muito considerado como

fnuccionario intelligente e sabe-

dor.

Deploramos sentidamente tão

infausto acontecimento, associan-

do-nos do coraçao á dôr dos seus.

--n-QO--

Em Tl'uz-tm-Dl'nnteu

A grande victoria alcançada pe- '

Io partido regem-redor na ¡irnvlut'la

de 'l'ruz-m-lilontes. acrusa, só para

ns nossos Correligionurios que :mais

.lirrclamentc seguem o sr. romeillci-

¡'tã',"l'e¡xt~ir:t de Souza, apelar 'le es-

tarem ('unumdu o pão negro da up-

posição, lli camaras munlctpues ¡t'a-

quella provmcln l l. . .

 

Registo (Elpgnnte
_... :- .jz ..._.

Vimos nos ultimos dias n'est-.1 ci-

dade os srs.

Du Vagos-Eugenio Fotrciru da Encarna-

ção t-ontndor e dr. Burn-lt¡ do Atunrnl,juiz da

ctmtm cn .

-Du Lisbon-José de Oliveira Salvador,

qnunuui-tht dr- mv-dirnm. com nun 01."" raposa,

¡r- D Pt lmynt Machado e Mello Salvador, do

vlslln uni seus. ,

_Un Porto-Ricardo da Main Romão, nono

¡Ju-...du ¡mtricio o digno aspirante d'ulfnud--gm

-De Curia-Dr. wau ti.. Silva.

-Dn b'nl'tnzoln-DL Marques da Cuutl.

chuiram d'csta cidade os srs.

Para Lisbon-DI'. Alvaro d'Athnyde, com

desllnu á Ilha 'fun-vim, e Pedro Augqu Fur-

I ruim. que tem nndndo em divereüo pelo nona

do puiz.

- Para o Porto -Coudensu do Tnborirn u

.ulninlms, que tmn veludo nu em¡ qmuls do Tu.

hnnu'n, tl'tmtc count-lho.

- i'm-.t ns nulns supm'iores, que curado-U.

unsaou patricia», sru. Alberto Ruellu, Aulelmo

du Silva. .Henrique Punto o outros.

Regressaram a esta cidade os srs.

l)u Figueira du Foz-D. Elozin'da e D.

Olympia Mesquita.

l -A' sua Causa cl'Anarlia tnmbvm ”creation

' dit Figueira du sz. n nr! I). Marinha Xuvtef

ç Correia Cabral das Novus.

-Du Costi¡ Nuvn--Aumden Furia da Muga-

|hãus e extremos“ esposa e filha.

Doentes

'I'mn-ee nggruvudo ultimamente oa ¡olhi-

mtnllus dr¡ sr “ l). Juunnn do Ceu de Monica a

Silw, vunermnln mãe do ar. dr. Jayme Duarte

e 851v". ¡lânuru pxusnleule do nuno canudo.

_Tambem tem passado bastante llONll”, o

uosan “migo sr. Jnãu Bt-In irdo Ribuilo Junior,

antigo ¡iliurnmumttieu ui'uslu cidade.

_Tambem tem gain-dude eleito o BLUE.

Junquim de Mello Freitas_ I." official de govur-

I no civil d'eute distrleto.

W

t Secção lutuosa

:steve muito concorrido o funeral du mo-

ninn Pcrpuctuu Encarnação, iudítusu filha do

nr. Abel Fat-ruim da Encarnação e irmã do nos-

so amigo sr. Francisco Ferreira da Euumnncão.

Foram ante us corõns que lhe forum oiii-m-

çidaa e da purtn ú. cnpullu do cemiteriu .l'ni o

feia-tro ludunrlo por grande lealllpnnlmllwuuu,

encmpentmlo se grande numero d'umigoa da

familia Encarnação. que n'estu cidade cont¡

mwlna -yunputhium

-Na rednçào'do -Munllou suicídou-m cum

um liro de revolver. o ur. dr. Alberto Custa, cu-

nheeidn advogado nos nudielorios da capital e

muito ('OHIIHPIIIO nu puiz pela sua estnrdm coim-

brâ, que lhe deu o nome riu -Pmi'Zéu.

Una curtas que lisina. nenhuma di¡ e mo-

tivo (jun o levou Al pôr termu :'t existem-m.

.1, . 1,



 

  

 

li Eliliilii Nil_ lllillillllll

Nos concelhos onde houve lu-

cta eleitoral, Os progressistas per-

deram em toda a linha, apesar do

Sem numero de tropvlias que excr-

ceram e das correrias contmuadas

(lo sr. Gnvernador civil, que tanto

n'esto periodo eleitoral. como em

toda a sua gerencta, só tem prova-

do querer esmagar os regenersilo-

res, sub aomnipotencia que sonha

para a sua influencia que ae desbu-

roa. s todo o momento, e que hreve-

mente cahirá ein absoluta derro-

cada.

Em Estarreja. em Espinho. em

Oliveira d'Azroiiuis perderam os

progressistas e na Mealhada...

Ouçamos o que escrevem d'ali:

sMEALHADA, 2.236 hoje ea

concluir-am os trabalhos eleitores!, sen

do duvidoso o resultado, pois foram la'

vrados varios protestos que deviam

annllsr e eleição os¡ dons ssaamhleia-,

em vista das violencine praticadas pe-

lo¡ progressistas.

Pela votação apurada, entraria um

iveresdor da lista secundada pelos re-

genersdores. dois republicanos,nm fran

quieta e os outros progressistas. A dif-

fereoçs entre a votação do rasto da

lista rugnnarndorn e dos mais votados,

fui api-nas de nm Voto.

Havia numwroea força armada e po

licie da Lisbon, assistindo delegados do

governo e do sr. presidente do conse

llio na assembleia da Mealhada, e um

delegado,do governo na assembleia de

Casal Comba. onde se derem tumullos

e se üseram Hagrsntes “legalidade-ii pur

parte dos progressistas, o qual foi msn

dado retirar, por telegramma. no do

iningo, certamente para deixar os ami

gos do sr. governador civil em com-

pleta lib-›rdailn para ezerceram as viu-

lencias referidas, a ponto de impedit'nm

o presidente da mess de recorrer á for

ça armada para faser cumprir a lei que

Eteram violar.

No¡ assembleia da M-albsda o acto

eleitoral eoi-reii com legalidade e ordem,

gundo para louvar a attitude imparcial

do presidente da masa e do erfadnii-

niuirsdot' do concullio. N'ests estrem-

blvia os fi'gtlttui'ttdtllol tiveram uma

msim'ia de 22'.) votos.

Os progressistas que tinham duas

listas, omitir brancas, como manda a lei,

e outras com uma ligeira mas npparante

côr, trocaram inumeras listas, pois de.

viam tar perdido nas duas assembleias

por cerca de 200 votos.)

aMEALllADA, 2.::Tnnto s for~

gs de cavallaria como a da infantaria

que estiveram na lllsalliada tinham

guias para estariam ás ordens do admi-

nistrador do Otlltc"llltt e não dos prest

dentes como mande a lei.

So não fossem na violenciss n rou-

bos dos progressistas na assembeia da

Casal Comba, os regenersdores tinham

vencido com todos os unmI-s da sua

lista por grand» maiorin. Ficará apenas

um. pardo-ndo ml outros por um voto,

se s eleição não fôr simulada como se

espera e 6 justo.

A eleição da Mealhada pode

por isso ('.ÍHlSHlel'ílr-Ce atiniilatla U O

partido progressista derrotado em

todos os concelhos onde a lucta se

feriu

Ô caminho que esse partido

tomou, de violencias e prepotencias

sem numero. ha de ciindozil-o :í sua

fatal auniquilação. que não virá lon-

ge por certo.
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À PRACA DE S. MARCOS

A Iaciistre e teatral Veneza tem

muitas praças, Pi'azzi', e Largos.

Campi. mais ou manos embelezados

por igrejas i- palacios.

Mas a praça do S. Marcos re-

ealia proviiogiadainente entre todas

porque a formam palacios e monu-

mentos, Verdadeiros obras primas'

Por isso a opinião universal a con-

sidera a mais elegante e bella da

Europa

Não é ajardinada nem arborisa-

da. Nom doVia ,Bel o.

A aiVore sÓ convem onde as

Cullelruííçñüll nada tem de recomen-

ms'nuc'ro DE AVElltt)

lliiia lltlltlllltl presidencial

_=l(*)=-

Venceu Taft. dizem os ultimos

telegrammas e Briand quando rece-

beu a noticia. . . chorou. Não obs-

tante a Victoria ler-se dado ia. ou

tendemos publicar ainda o que abai-

Xo se lê porque é preciso que se

conheça.

Os Estados-Unidos da Amerr

ca devem ter elegido ante hontem o

seu presidente qua durante quatro

annos ficara :i frente d'cssa pode-

rosa nação. São dois os candidatos

que se batem, o llOlnPlll gordo que

é Tait. Bryan o magro sentimen-

tal que falla do amôr no casamen-

to. pelas reuniões publicas Rouse

velt, o presidente que vao deixar a

Casa Branca, apadrinha Tal't e es-

sa protecção do grande americano

levanta uma celauma enorme entre

os amigos da Bryan.

m França, por exemplo, o

presidente da republica é eleito

sem essa celeiiina brutal que vao

na America onda os incidentes se

têem succmlido Os democratas di-

:em que o successor de Roosevelt

(leve ser Bryan cujo radicalismo é

Conhecido. pois Taft. dizem elles,

ale-dica se ao protecionismo. Cha-

maindhe o homem dos trusts. das

tarifas.

Para melhor applicarem a sun

historia os democratas publicam

biograplitas dos republicanos nas

qiiaes se descobre a ligação d'os-

tes eum a plutocraota. Ha tempo

lani;avaiii-se contra Sheldon, the-

zonreiro do comité republicano, di-

zendo-o em relação com setenta so-

ciedades financeiras e pretendem

que alguns amigos e parentes de

Taft e Roosevelt tinham interesses

no syndicsto do l'anamii que van-

deu ao governo dos Estados-Uni-

dos por quarenta milhões de dol-

lars o que a companhia Lesseps

adqutrira por três milhões

A'cêrca da attitude do Roose-

velt protegendo Tait. e-xclatnase :

_aEsSe acto de Roosevelt é

uma violação flagrante do que o

presidente dave ao patz Nunca se

vtii um chefe de Estado ioinar lâo

abertamente. partido por um can

iliilato. Se o protege assim, é por

que recma quo elle porca a i-li-i-

ção»

Bryan não se importa que Roo-

sevelt ponha tanta turia na defesa

de Tall, porque isso mesmo pria'ii-

dica a causa inimiga. No mundo li-

nanceiro, acceitou se Taft porque

era moderado e porque se espera-

va têl-o ('itllllU um chefe brando, a

riimado de espirito. conciliador e

de chnfre o seu nome apparece lt-

gailo a projectos radicaes. As apos

las em seu faVor teem Iamhem bai-

xado muito no Stock Eitcliaiige.

Os democratas tambem teem

soli'rido revpzes. Ha tempo, foi o

governador Haeskull, um ilus seus

chefes, que teve de se demittir por-

qiie os republicanos o accosavam

ter recebido siibsiilios dos trusts.

Isto deu logar a rima violenta po-

lemica, em que Roosevelt foi cha.

mado mentiroso iiuprurlente e ou~

tros epithotos bem mais injuriosos. l

sendo ainda accusado no tribunal

por diliamar. Isto, porém. é ainda

reclamo.

w

davel. Ali¡ sim; tanto serve. para dis-

larçar defeitos. coiitu para substituir

a l'alenoia esti tica pela ilusão de

graciosa vtda. As obras de arte tem

mais do que essa Vida, falam. Falam

e até cantam. Falam pela tuba da

Historia, ou cantam a poesia da

Arquitectura e da Escultura.

A acuidade artística dos italia-

nos relega as arvores para longo

dos monumentos porque estas lhes

prviullicariani as belezas. As 4 ma-

raVilhas de. Pisa.-a Catedral, o Ba-

ptisierio, a Torre e o (Éemiterio-,

VlVPll'l livres e desafogadas, fora da

cidade, distantes umas das outras,

n'um extenso campo, cujo modesto

sorriso de verdura as erigasta sub-

tilmante, deixandiras deseinbaraça-

das para a plenitude e miniiciosula-

de da observação. Em italia todas

as Praças artísticas estam exemplos

dos btombos de frauças ou frondes.

A Praça de S. Marcos teve outr'-

ora, no centro, uma arvore, uma

unica. Mas essa longe (le lhe pre-

judicar as belezas, dava-lhes um en-

Entre estes dois partidos, ha

ainda a famosa Liga da Indepen-

denota. que é inspirada pelo famoso

Hearste, que atira golpes para um

e outro lado. O senador Forakor,

ligou-se por intermedia da liga. com

o partido republicano o qual se

declarara por Taft. No meio de to~

das estas intrigas, trata-se de vêr

quem póde apanhar mais documen

tos comprometteilores para o adver-

sario. Fazem se processos. escan-

dalos. accutsações. Chamam-lhe a

grande harreln eleitoral!

inm saliirii lavado no meio

de tudo isto?! Parece que Tnfl se

ri¡ o ltrltltt^trii a surgir, para. liinpi

do e claro ir entrar em Casa Bran-

ca! No meio de todos estes inci.

dentes os republicanos começam a

sentires inqmetos e _pi protestam

contra a protecção do Room-VPN. A

Federação do Trabalho que pode

trazw ?00:000 votos declarou se

por Bryan. A par d'isto ha ainda os

lavradores e oii roiideiros d'i oeste

e oii negros qui- dels-stam Roose-

velt por cansa da sua (lt'ClNãll na

questão do lirousvtkn P que por

ClinSt't'llIPÍH'Ja I'Pl)Hlll"ln ll Hell CH"

(ltdan Hoje_ porém nas asseinbléas

secundarias que se fazem¡ para

d'ahi se apurar os homens que ele»

gerño o presidente futuro. se vae

vencer o candidato do milhão ou o

ilo trabalho Taft oii Bryan.

o QUE-_ã-ÉHDIZ...

NO BAIRRO
--==o(~)c=t-

ao proprio sr. Conde il'Agtteila. se

não é irreverencm

Todos ferviam. . . para soli're-

rem a derrota.

f

Dizem para ali¡ que o sr. dr.

Jayme Lima está indignadissimo

contra o sr. dr. Jayme hilva. por

sua ex.' se «inaiicipar assim da sua

tiitella conselheiral, mas que o sr.

dr. Jayme Silva anda radiante.

apesar de perder. . .

Porque será? l. . .

§

Tomou l-ontem posse, dolo-

gar de governador civil o sr: dr.

Joaquim Peixinho, com a &sainten-

cia do sr Gustavo Pini.) Basto que,

por isso, foi muuo elogiado pelo sr.

dr. Pcixmhn.

o Houve muita gente que clio-

ron. . .de tanto rir l. . .

'l'

Tambem se allirma em Aveiro

quo em breves dias a politica local...

define se

Esperemos então.

itsm D'Et-ltlll to itiiiiriíio rtiz

--=Í.)=-_

Está definitivamente assente

que a partida d'Eeri para o Nor

te do paiz. eli'ectuar-seha no pro-

Ximo domingo, passando em Avei-

ro ao meio dia, pouco mais ou ine-

nos, e o regresso a Lisbôa no dia l

de dezembro.

E' acompanhado pelos minis-

tros. nossos correligionarios srs.

coiISelliatro Campos Henriques e

\Venceslau de Lima e pelo sr. pre-

A eleição camararia, longe de sidente do conselho.

acalmar os animes dentro do parti-

do progressista, mais os irritou ain-

da pelas partidas que se queriam

pregar ao sr. Gustavo l'tnlo Basto.

E u mais bonito é que agora

'pi se não falla sómente no sr, dr.

Joaquim l'i-ixinho, o sr. Conde d'A

gttetla tambem. ..

É esta ?l

K

Afiiançam nos agora que o sr.

GustaVo l'iiito Basto não voltará

já para a rodar-ção do Progres-

sa d'Avet'm e que no partido pru-

gressista não poderá demorar Se

muito.

As eleições, dizem-nos, mos

traraui ao sr. Gustavo quo, se não

:eram os seus autuos, o-siava :i rw

'tas horas venculo polo ar. dr Jay

me Silva, muito a c-intento do sr.

dr. Peixinho e (“onde d'Agueda!

A nos Custa nos muito acredi-

tar estas coisas.

E não as acreditamos.

l

Afinal o sr. Accacio Rosa,

não pode continuar a Ser, . .o cabe-

cinha, embora llltlllltsjllluttt-'lll ficar-

llie isso agora tnuito a caracter por

ser arremessado para a cabeça. . .

d'amlias as listas.

(labeizillia, cabecilha é que

deve chamar se, porque comman

dou muito bem nas Aradas as hos-

tes que guerrearam a lista oflicial.

contra a vontade e o conselho ami

go do sr. Jayme Lima.

No fim de ooiitas. o sr. (lr.

Jayme Lima se vae a zangar se com

o sr. Jayme Silva por não seguir

os seus conui-lh s, ti-m então de

'voltar as Costas a quaai todo o St'll

antigo partido, e a muitos partir!

rios do sr. Conde d'Agueila e até

canto vivo, que fazm palpilar n uo-

raçño dos veueZianos. Essa arvore

simbolisava a independe-ncia da sua

1 Republica. ('liaiuava se a Arvore da

lL|bHrllatiP. Ella presulia :is festas e

lgloriiicações ciVicas Junto d'ella.

como a mais pungente humilhação

que podia infiigii' se aos VPltBZmllHB,

em 4 de Junho da 1797, quanth a

França ocupou Vem-Za para mais

tarde a dar á Austria, junto (l'osse

respeitavel tronco Secular fo¡ afron-

tosamcnte queimada a idolatraila iii-

i-iignia da antiga Republica. Alli

mesma, junto da Arvore patriarcal.

50 annos mais tarde, a 22 de março

Ide 1848, foi proclamada nova Re

J publica, que apenas logrou 6 mezes

de Vida.

Hoje d'essa arvnre lz'io querida

como respeitada só resta saudosa

memoria.

A Praça de S. Marcos é singu-

larmente monumental. Ladeiam-na,

constituindo aurea cadêa da joias

artísticas, constriicçõos do mais stt~

bido valer estetica, todas excelen-

ÍouiqUauto não esteja definiti-

vainvnle elaborado o programma

das lentas no l'urto, por occasião da

ViSlltI do I'PI, sabe se iii alguma coisa.

O rei cl'lr'ga ao Porto as 2 ho-

ras da tarde do proximo domingo,

dando n'esse mesmo dia recepção

no paço. Vêm acompanhado do pre-

sidente do conselho, ministros da

justiça e estrangeiros, entidade Ta-

rouca, coronel Antonio Costa e ca

pitão Pinto Bastou.

Na segunda feira assiste ao Tc-

Deum na Lapa, vae :i sessão e re;

cepção na camara municipal, visita

o collegio dos orpliños. administra-

do pela camara e onde assiste ;'i dis-

tribiiiçño dos premios e vao ao quar-

lit'l tl'ls buiiiboiros inttuiitipacs assis-

-tir aos K'XCFCICH'S e aiiiiulai-.ro de m

cendio e a noite vae ao espectacu-

lo do gala no theatro do Principe

Real.

No dia H chegam a rainha D.

Amelia e infante D. Alloimo. que

retiram no dia 16 para Lisboa.

No dia 15 o rei ouve missa no

paço. Dopoiíi da recepção assiste á

récita do gala no thieatro Gll Vicen-

te do Palacio de Crystal, n'esse dia

a grande Commissão dos festejos

tllSlfIhlle as esmolas a mil pobres,

Como já disso. A' noite ha lesitvaes

nas ruas da Cidade, qunimaudo se

brilhante fogo de artilii-iu eu¡ fren-

te do paço real e em Villa Nova de

Gaya. '

A parada militar só se realiza

depois do dia 2h, porque autos não

pode vir o ministro da guerra.

Não se sabe porém ainda os

dias em quo Sua Magestade vêm s

Aveiro e visitará Espinho, Oliveira

d'AZemais, Vianna, Braga, Guima-

rães. Santo Thyrso e Coimbra.

M

tos. sem uma nota destoante. O vi-

sitante paitum ao contemplar essa

numerosa serie de beleZas, e de sur-

pl't'ZB ein supreza passeia encanta-

da a vista por silas, sem saber qual

lhe agrada ou qual vale mais, tania-

uha é a sua incomparaVel excelen-

cra.

A Piazza de San Marco forma

um trapezto com 190 metros de ei-

Xo, tendo na maior largura 93 me-

tros e 60 na menor ao poente. Por

este lado, polo norte e pelo sul, por

estes traslados corre continua cu-

lunmata formando 129 arcadas, que

adornam a ampla galeria interior so-

bre qiie dão os lainoSos cafés e Io-

 

. jas da cidade. A esta magestosa co-

liiinnata se sobrepõem 2 ordens de

outras. mais eshellas e com arcaria

mais estreita, excepto no corpo cen-

tral que tem apenas dois andares.

Esses tres lados são tres pala-

cios de marmore luzente, a que as

series de coluiiinatas e arcadas dão

iiiagestoso reaICe. unificandoos pe.

lo estilo. l'elo iiortc fica o do Pro

TRIGO E DIILHO

t“)

E' geral a carestis do milho, hn-

se de toda a alimentação das classes

pobres d'esta região.

Em Aveiro. como em llhavoe

em todos os concelhos do districto

não ha milliojá para consumo. tendo

o seu preço uttingido a importancia

de 900 réis e mais.

A ultima reunião da secção agro-

nomica do conselho superior d'agri-

cultura. foi de parecer que deve ser

permittida a importação de 50 mi-

lhões de kilograinmas de trigol sendo

i lixado o respectivo direito cm 9 li?,

'mas a respeito do milho não pondo

ainda ser consultado. licaudo o con_-

sellio do Mercado de l'rodoctos Agri-

cola¡ encarregado de tornar a per-

guntar (is camaras municipaes as

quantidades que julgou¡ precisas.

O tempo urge e ás camaras mu:

nicipaes importa não demorar e ¡m-

portuçào do milho. porque a fome é

negra e o dia d'uiiianltà autollia-se-

nos bastante duvidoso. '

Os grandes lavradores d'estas

regiões mal teem milho para cou-

sumo.
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A onda republicana. . .

retrocede

Pelo 'apuramento final das ss-

semblêas eleitoraes da capital viu-ie.

com geral espanto, que o partido re-

publicano não tem progredido ue nu-

mero dos seus correligiouarios, antes

os tem perdido extraordinariameute.

Os eleitores de Lisliôa são em'

numero de 40:03l e tendo sido a vo-

tação dos republicanos. nas eleições

de domingo apenas de 9.122. ;i ino-

uarclua conta uma superioridade cs-

uiagadoiia dc votos-_77.50 01° con-

ti-ii a dos republicanos que apenas é «le

22.50 ,1°l. . .

Além d'isso, a comparação do

numero de eleitores que votaram nos

repiililicanos.oas eleições de 5 d'abril

-l3. l 89.-desceu uu eleição de do-

mingo para 9.l22. perdendo no cur-

to praso de suis meses 4.063 votos

ou Sejam 25 ,_¡°! l. . .

No districto de Lisbôa os rrpit-

lilicaiios tinlizim representação ein l2

CiHlllH'as e agora "à" “carai“ CU") "e“

presentação em 6 . . .

Os republicanos descem e des-

cem bastante.

“Ow-_-

lama ras m unicipaes

Pelo ministerio do reino foi res-

pondido :is consultas quie alguns go-

vernadores ciVIs lhe dirigirem. so-

bre as camaras agora eleitas, foi lhe

espondido qua si-ndoas gerenciais,

referidas HI) substituição das lindas

em 3¡ de dezwnbro de 1907, e pur-

tanto eleitas fora da epoca ordina-

ria. é-lhes por consequencia appli-

cavel o disposto no artigo 19° do

codigo administratiVo.

Isto é. no l.” dia util depois do

3.° domingo itninedialo ao do apu-

ramento, devem as mesmas ficar

consiituulas mas só funci-.ionam o

tempo nocassaric para completar o

triennio, e além d'esle tempo, quane

do não forem legalmente substi-

tuulas.

   

curatie Vac/tie e pelo sul o do Pro-

curatic Nuovo. e liga os_ pelo oeste,

moderna e menos aparatosa com.

irucção Esta e o Procumlic Nuevo

estam apropriados a Palacio Real.

O Procuralic Nec/tic pertence actual

mento a particulares.

' No liso pavimento da Praça ea-

tam traçadas. em desenhos ;le pa-

relepipedos de pedra. as ruas, tra'

vossas e largos da cidade de lojas

das mais raras e preciosas mercado-

rias que durante muitos seculos,

anniialniente se levantava para i¡

Feri'a Franca, quo durava 8 dias. a

atraia negociantes de toda a Euro-

pa, oi-nstitiiindo maravilhosa expo-

sição de riqueza, de luxo e de arte.

e desliiinbrando o visitante com a

sua Variada opulencia onde impe-

rava o Bello com as fascinações do

Desconhecido.

Barão de Cadore.
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As Cartas e os Escriptores p i 'd u
tn re mari o e mn ter:

Inglezes
Ella -l.ês to a estatistica das

prisões publicada polos jornaes .P

Segundo ella. 70 por cento dos pre-

sos são solteiros. Dize mn z não é

  

Em erguida, depois da novo abaixa-

monto nn sexta faire, 6, n temperatura

saírem uma elevação mais sensivol, do

que resultarllu perturbações ntmospheri

cas no ganhado, 7, e domingo, 8. '

-Sfriinou fita tamh»m no arguintaa

previaõm- acerca do tempo provavel que

haverá na primeira quinaena do novem

bro:

Em 4, aproximar-ambito do uudoéu

risienaes tem mais engenho do que I ções indicadas pela commis'são. o

os yankees para extrair dinheiro da i só pddem estar promptos dentro de

beleza de uma mulher. A propria algumas semanas.

Nunes, Densa e mais que fôra lhes Os livros adoptados para as

serviria de mina de uiro. mesmas clauSHS, o anno passado_

- - não servem para o Corrente. porque

Epistolario a sua appruvaçãn _iii foi provisioria,

e o prauo para que foram approva-

dos expirou

Burns. poeta encantador, famo-

so auctor dos Jolly Heggars. tinha

atormentado estilo epistolar. Eis. «Has trez mil cruzados, que co.

para exemplo, como elle por carta.

dirigida a uma joven clama, se des-

culpava (la «lt-mora em enviar-lhe

uma promettida ballada.

«O Reinnrso ergue o horrendo

pennacho e erica todas as suas ser

pentes; mas Sob o mortalmento-ñxo

olhar e soh a terrosa mão da Indo-

lencia, a sua ira terooiseuna cao fas-

cinada no torpor do mamogo dor-

mindo os rlgOrt-'S do inverno na fen-

ila de arrumada parede»

Colerltlge dizia que escrever

uma carta-era convrrsar com a

prima.

Arhuthnot. assegura que o cos-

tumo do publicar as cartas dos tal-i

lecnlos augmenla o horror da morte

Rnskiii, indiferente ao destino

das suas, añrmou a James Smethan:

:Nunca escrevi a qualquer sêr hu-

mano, carta particular que eu não

deixasse a um atixador de cartazes

estampar em léltras de 2 metro-_i de

altura no muro de Hyde- l'ark. cum~

prometendo me nestacmnar no Pic-

cadily e a dizer: eu escrevi isso »

A Popularidade

Na Inglaterra. como por toda a

parte. a popularidade é incerta.

A subscripçíio do. Birmingham

a principal cidade metalurgica in~

gleza, a rica Birmingham subs-Cro-

veu para o Jnhilon da Ramlia Vl

ctoria apenas com 50 libras.

Fausto

Em Inglaterra frequentemente

o patriotismo armn tllh'üthzsÕI'G para

decidir nual ilust Fuuslos val» mais;

se o do Goethe, seu de (“bristo-

plier Marluw, se o do Will. que,

apozar da sua insul'ñcicnto. versão

da Ioniln,o talento do. Sir Huury

Irvmg. considerado o primuirn actor

mundo, popularisou enormu-

mente.

I'liilip James Bailey veio com-

plicar a questão com o seu poema

fiestas, peregrina composição_ liri-

ca e. epioa, da lenda. O pnutllü. com

a paixão do publico. foi modrauiio

e conta mais de quarenta mil ver-

siisl Trio simpattuameute su inati-

lou no gosto uacmual. que proorenu

a moda de se iurar pelo Festas de

Badu-y. e muitas das suas frases en-

traram em circulação, como. pur

exomplu: como vae o enemigo? em

vez do quantas limas são?

No Festas. está :

George.-Hnw goal the enemy 7

Lucit'ar.-\Vtiat can tm muito ?

Forum-Hu asks the hour.

Outra citação das mais em voga:

I im no party mau.

I cura for measures moro llltlll HIGH.

O que quer dizer:

Não sou um purtidario.

Inisronsum me mais na obras do que os

homens.

Oxalá que em Portugal este

conceito constituisse muda l

Beleza repetida

Misa Tlmhlo, a vonusta login

a americana. quo os ymikees Se re-

usam IlCCt'llar nos seus estabele-

_uneutus porque, em Voz de atrair

'fugiu-29s para comprar. os potrlñca

e «Illlllfalt'ñíl à sua heloza e os ii-u

iii/.a para as compras. a loriii»si9-*

:o i “ou Timlilr- devo chegar hre

»uu-nto a Paris. Ali¡ de certo en

untiaiá patrões ás duzias Os pa-

  

_LYCEU POLIT.

MATRÍCULA PERMANENTE de alumnos internos, semi-internos e externos d'ambos os sexos para Instruccão Primaria (

desenho artistico, pintura e muzica. Tamb
nercial, de Telegraphia e de Pharmacia.

Polytech'nica, de telegraphia, Institutos e Conservatorios.
sexos matriculados nos Lyceus, Escolas Industriaes, normaes,

Este collegio tem aposentos que lhe permittem ter os dois sexos absolutamente ¡so-

lados um do outro

A vigdancia do sexo femenino e da classe infantil estãoa cargo da Esposa do seu Di-

mo (le meu emprestvy ao papa, es-

lain já ha minha piticam; eu, por'

que já estam como BHIIIPI'B estyve-

ram sem ¡wriguo, não me mostro

desejoso delles. porque, em quan-

to os não tragno para casa, Sempre

parece quo me devem mays e tenho _

lllayñ auçam nas COUSHB (le VOSSO

SBÍVIÇU.

Carta de D. Miguel da S'ilva

a el-rei l). Matton-l, datada de RU-

ma em 15 do abril do 15”.

NÃO PollE em

 

Ráhido vvnto na arvores agita

Em convulsões, na folhas arrupela.

E arrasta-na pelo chño, salta u urcpitn

A saraiva nos vidros da jmwlln.

_São dois contos de réis n'eata cnutella l-

Brada a rutn| drtatnllçtt paqu-uiitn

A' port» d'uin burguon. -thuu com ella,

Ajude mu n viver.. . não lhe pnlpita?

-Ni'io quero o teu dinheiro. rapariga-

Diz o buiguez. ollnmdo a com desdem.

-Compru, senhor, ajude-me n viver l

Pois que lhe custa ? ~Acabn elas. cantiga.

_Se o bilhete não quer_ dê-me Iln vintem

Para comprar um pao. . .

-Nio pode ser!-

Antonio A. Castello Branco.

_40,
_-

A DYSPEPSlA

É o resultado de indigestão e

contribua mais para arruinar a

saude da geração actual do que

qualquer outra doença.

Para o tratamento cfticaz de

todas as formas de Dyspesia deve

tomar-sc ao Pílulas Catltarticas do

Dr. Aycr em dóses¡ ~:ul'ficierites pa-

ra produzirem uma evacuação dia-

ria dos iutestinoa. A sua acção de-

ve ser ajudado pelo cuidado com

as comidas e bebidas. A quantida-

de e qualidade dos alimentos de-

vem ser adequadas ás condições do

organismo. Os dyspepticos devem

Ser cuidadosos em não esfriar o

estOmago com bebidas.

As Pílulas Catharticas do Dr.

Ayer, vendem-se nas bõas phar-

macias e drogarias.

Preparadas pelo Dr. J. C. Ayer

e C3.

LOWell, Mass, --U. S. A.

Depositarios geraes : James

Casseta 8: C.al Successores

Rua do Mousiuho da Silveira

85, 1.0 Porto.

M-.-

Nnticias nnilitaren

Nos dias 8 e 12d¡ corrente

mez incorporar-se-hão os recrutas

destinados no regimento (l'inl'nuteria

24. aquartelado n'esta cidade, indo

a Almeida incorporar-se os perten-

centes cavallarin 7.

'-_
-”

Instruccân primaria

Os livros para o 2.' e 3.' classes

A roumiiusão technica perma-

nente que tem a seu cargo a enco-

llia dos livros para o ensino prima-

rio, deu o seu parecer relatlvamen

to aos coinpendios que tem de ser

adoptados no actual anno lUClth).

Foram apprnvadoa os seguintes:

para a 2.' e 3.' classes (exames do

1.° grau) : Livro de Leitura. por D.

João da ('amara e Raul Brandão;

Segundo livro de leitura. por Ulys

ses Machado; Livro de leitura. por

João Grave; Livro de leitura. por

José B. R. dos Martyree e Antonio

F. (lua Santos; Leituras escolares.

por Fortunato C. Pinto e José N

rem, têm de sulfrer ainda as altera

rector e da nntign professora l). Eduarda Henriqueta Pereira.

0 ensino do Corso dos Lycens está orientado de modo que as alnmnos d'este collegio

oodem habilitar-se em UPIS ANNOSqnu-n o eitnine do t.°. 2.° e 3.° anuos; N'UM ANNO para

ld" Graça' E9““ cltlltpemlit'm ll““ para se atuar o nando provaveis novas

 

¡UCI!

-Classes de gymuastica, esgrirna, danca,

_lose de

_GOOD-_-

Espe-.culmina

Foi uma bella noite a que se

passmt no sabbndo passado no Then-

trn Aveirense. onde o nosso patriciu

Paulo. l). Marin Lopes c

Annita Lopes foram bustuntcupplau-

didos.

N'um dm intervnllm a Compa-

nliiu dos Bombeiros Voluntarios. em

(mio bonelicni lôra a primeira rccita.

oll'ereceu a José. de Paula. l). Maria

Lopes e Margarida Casimiro. d'estu

cidade, lindos objectos d'ouro.

...n.-

No proximo domingo 8 do cor-

rente rcalisar-sc-hn no nosso thoatro

um attrullente espectnCulo em hone-

licio do Manuel Goarcias um pobre

rapaz que liu algum tempo aqui se

encontra. devendo desempenhar-se o l

seguinte drama:

O Poder do Ouro

N'um dos intervullus. o :listin-

|

|

cto amador t_)livoira. representará u

cngruçadissima acena comica

0 Tocador do Zabumba

terminando o espectaculo pela eu-

grnçada comedia

Os' Medrnsos.

Uma bon casa é o que deseja-

mos a Manuel Garcia.

_4-_-

Grande (lt-:nfalqlle

DIZPIII do Maranhão que por

ordem do ministro da fazenda l'oi

dado balanço ao corro da delegacia

fiscal. VPrIlicando-se nm deslalqne

(le 672:000;5000.

Foi logo suspenso e preso o

respectivo tliesonroiro, ;Vlauoel No-

gumra Gomes, e devidamente res-

ponsahdmado, havand» mais um

desfalque de 2020003000 em re-

messa para a (“aixn da Amortisa

ção do Rio Ilt' Ja'lt-!II'O u'um caixão

que foi expedido vasm.

-~›--4|-__-

Cantinho de !Ferro

(lu \"allu (lu Vouga

Dib-se, Inus sem Íuudnnneulo,

talvez. que :i Companhia do Valle de

Vougo inaugurar!) e' certo esta Vlíl ler-

rea na proxima visitn d'El-lie¡ no

norte. mas que a sun exploração li-

cará só para quim lo se cotnplutc o

treçuilo até Albergnriu-a-Vclh-i. o que

terá logar somente pura levereil'o ou

Illil l'çO |ll°(lX| "IO.

_40”_-

liepouitn e arrecadação

nas estações du calnià

nhu de ferro

A Uompaultin lienl voe ampliar

a todas as estações o deposito e ar-

recadação du objectos portateis. me-

diante uma taxa de IO réis por obje-

cto e com o minimo da cobrança de

20 réis, em virtude do liom acolhi-

mento que o publico lhe prestou.

U deposito limita-ec a encom-

mendas e volumes de mão.

r..-”

Pl'üviñãu du Ile mpn

De 2 a 8 corrente, Barto prevê

o seguinte :

Apesar da chuva de segundo-feira,

2, a temperatura manter se lui ligeira

¡nonte baixa até a manhã de quarta-fe¡

ra, 4, tendo, dupois. uma certa html-ncia

chuvas na quinto-loira, 5.

l fluindo

to e noroéntu da prninsulu nuulooii do

lorçna perturbadorns, qua prudnzirão

chuvas_ prim-ipulmunto (lauda Portugal o

Gallim até ás ragiõas cantinas.

Em 5, liawiá algumas chuva¡ nas:

nnasnii legiões_ espacialmvntv no nuióes-

to n rv-gtõw proxtmns Clo Mvtlitrrrnnou.

Dr 6 n 7. porá main trnttiluilla a Il

tuaçân atmnrplwrica geral da península¡

De 8 u 9, nvolucionurño polo till

doéata da pnnin-.iula e pula Africa do

iiortn minimos bnrnmelrírun que occauiu

uni-ão a'gomns chuvas.

Em lO_ tampo pouco negnro na par

ta meridional da península e algumas

cliuvu ao uul da Portugal e nn Audnlu

ua.

 

l

Em ll, algumas clutvao a troviiadnu

doada o sul n unénte até tis ragiõuu 00"'.

trai-a da pmunallln.

Em l?, a dv-pressãu da Argnlia pas

nnrá pulos Bali-aros a golfo da Lyon. in

nn porta oriental da pnninnnlnh

onda no registrmãn algumas chuvas, ¡.ni-í|

ticulaiment» no n-n'déalr.

Em 13, algumas

nnroósta (ln península-

Da l4 a lã, sará bastantn tranquil

la a situação ntmosphnrica gvral, nxor

cando rómvnte alguma influvncia ao éste

Mmliterrannu alguns centros pu-

tutbadurua.

_4-*_

Niedinon para o |1|m°amar

Será brevemente alwrto Concur-

so para aspirantes a lucultativos do

Ultramar.

-------

Cnntra a grippe

De uma revista scwutilica :

Para ('.Jtllhalt'l' o reduzir os per

riorlus de (ohne o. (le ileprwssño pliy l

sn-a, prowuivutcs (ln gríppe. acon I

selha o dr. Ross u empn-go de os p

sencw de canella e (lt preleronciai

a esta. proveniente das folhas, al

extrahida da casca, que é llltll'ui

mais activa. Dâ'o se ao doente.. em

melo Copo ile agua, dez gutlas do

essencia de cauella em cada duas

horas' até que a temperatura entre

na sua normalidade. Quando a to.

tiro desapparoce inteirameuto, dão.

se 'am'la doz gottas (le essencia tres

vezes no dia que segue ziqni-lle em

que se entrou na normalidade.

E' um remedio simples e, se-

gundo o seu auctor. sendo applica

do ilosde o principio da grrppc, ha¡

probabilidades (lu se (lollellar u Íta-

hre em doze horas o em supprimir

a depressão pliysicu tão ponosa que

caracterisa os ataqms d'esia iloonça

Os nossos avós eonlicciam asi_

propriedades excitautus e estimu

lantes da canella; essa casca outra

va. com eñoito, n'uina multidão de

pós e de electuarms da pliarmaco-

pela antiga.

chuvas na parta

'l IN)

  

SOUT

 

BATOLLÀ _A

este o maior elogio que pode fa-

zer-so do oasnmcntn?

Elle-Nada tl'iaSU; pelo con-

trario, vmn a provar que a immun-

sa maioria (lou homens prefere ir

para a Cl“ltHa em Vez do ne cavar.

e_ _._-____._.___.__-_.V

Ú

É D IT O S “
(1.“ publicação.)

  

juizo (le direito d'csta

Comarca c cnrtorio di: escrivão th d.”

ol'licm-Flmnrugm nos autos do in-

venturio orpliuuulogico n quo se pru-

ccdc por obilo (lc Manuel Domingues

da Fonseca. casado. que lvl morador

no logar de San-razolln. li'eguetiai de

(Iacia, d'estn comarca. e em que é

cabeça do casal :i viuva do fullecido.

Morin Dias Nobre. residente no mes-

u;o logar, correm édntos de trinta

dias. a Contar da segunda e ultima

pul›lic›çào d'este no ruspectivojorual.

chamando e citando os interessados

Manuel imões CitI'l'êtlt) o sua mulher

Rosa Rodrigues Teixeira. auzcntes

cm parte incerta de Lixboa. para as-

sistirem a todos os termos até Ílunl

do referido inventario e u'elln dedu-

zireui os seus direitos. soh pena de

revelia. .

Pelo presente são citadns'todas

e qnacsqucr pessoas incerth que se

_julguem interessadas no mesmo !na

veutni-io. u'ellc deduzirem os

seus direitos.

At'eiro. 23 d'ontubro de |908.

Verifiquei.-

0 .luiz de Direito.

Ferreira Dlan.

'til ra

O esrrivüo do 4.“ oÍÍicio.

João Luiz Flamengo.

  

milia regular.

Quem n pretenda dirija-se a esa

ta redacção.

#WMM

JOAIJIIERIA.

(3UR1VE S;\RlAq

IÍEÍJOJ'OAXRIA

 

TABACOS NAOIONAES E ESTRANGEIROS

PAPELARIA E POSTAES ILLUSTRADOS

-~==oae==-- t

EOTERIAS

Enviam-se eucommendas pelo correio.

Rua da Costeira -- Praça Luiz Cypria

 

N I C o (COLLEGIO FUNDADO HA 25 ANNOS

Palacio Nurça -- Calçada. do Combro (PAULISTAS) - LISBOA

 

infantil, 1.° e 2.°

Este collegio tem sempre habilitado N'UM SÓ ANNO todos os seus allumnos a laze-

rem o Curso de telegraphos que na Escola Official é de dois nunos.

U Lyceu Polytechnico vigia cuidadosamente o aproveitamento e comporlamento dos

seus pensionistas para de tudo dar conta as respectivas familias.

i exame de -i.° e 5.” e tambem N'UM ANNO para exnine'de 6.° e 7.'. o que representa uma

importante economia de tempo e de dinheiro.

Os pensionistas do Lyceu Polyteclmico que frequentarem o (.onservatorio tem n'cita

collegio magnilicos piannos d'estudo.

PREÇOS MODICOS

ENVIAM-SE ESTATUTOS E MAIS BSCLAREClMENTOS A QUEM SE DIGNAR PEDIL-OS.

O D I Ft E c T O B. == ADELINO OABRBIRA«

“ll
nina hello casa no Largo do Rocio,

Cult¡ aposentos still'icientes para lu~

'lo-AVEIRO¡
..__..._ ._ A ._.. __.__._._, .________.

graus) Cursos dos Lyceun, Com-

em recebe como PENSIONISTAS alumnos dos dois



' olsrmo'ro no AVEIRO

 

DE FERREIRA AVEIRO A 2o~RUA no CAES-QQ

NOONTRARA o publico n'este imponente estabeleolmento, o primeiro no genero n'esta cidade, todos os moveis necessarios em madeira, ferro e louça, para ade-

l coração de qualquer casa. desde o mais humilde ate ao melhor por preços baratisslmos e sem competencia. Enoarrega-se o seu preprietarlo de mobilar, luxuosa

ou modestomente, salas de visitas, de jantar equartos, etc., ou qualquer residencia per compleoto sendo excessivamente esorupuloso nos trabalhos concernentes á.

sua industria Tambem vende todo e qualquer movel avulso para o que acaba de obter uma minuciosa oollecçâo dos referidos artigos pane. assim bem poder servir

o pubnco. No mesmo estabelecimento encontrará, tambem o publico todos os objectos respeitanteua eolxoarta, assim como todas as materias empregadas na oonñeo-

ção da referida industria as quaee_ são de eXplendida qunlidade e se vendem tambem por preços modloos. so vendo se acreditava; e por lBoO a lãnuprezu Mobi-

~ liadura convida o publico a visitar o seu estabelecimento honrando o seu proprietario com as suas Ordens, as (111395 Serâü "apídumento cumpridm-

Vendas a prompto pagamento e a prestações.

7.'___._”H- V..~__ ._ v __._.____.V mn___________...___ -_.

 

t1- NL 5- P.

MALA REAL lNGLEZA

   

 

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

 

49min¡ nuttrltwn

' Devidamentc legalisado em Porta-gol e diuc'nguido

com um premio de Honra de 1.' classe

e cinco medalhas de Ouro,

na America do Norte. França e Brasil,

pela perfeita manipulação o #odeia '

dos aeus productos medicina“:

'
Db

paqnetes correios a sallir De feirões CARNE

Privileglado,auctorlsado pelo go

verno, e approvado pelo. junta

' AM.\ZON = Em 26 do outubro °%%“*Êlâll7§g3?32339133392“

A

Geral de Higiene da

Para S. Vícanto, Pernambuco, Bahia, Rio da Janeiro, Oórte do *Rio de

SANTOS, Montevideo e BnenoeAyrea.
Janeiro.

 

peitoral De @fambará

¡REGISTA'DO)

(Mum REGlSTADA)

7
^ , Premiada corn as lneda- Cura prompme rndicnlmente as tone: ou rouquidõen;

DANUBE =- Em 9 de novembro mas de mm, ..as ex_ | w.. u .mm
Cum Porn-immune a bronchite aguda ou chronicn. !llllplc'n ou nsllumuticn:

POSÍÇOBS IndÚStr'al de Cura u Iyuicn pulmonar, como o provam numerosos alienados medicoe o' pmlícularel;

  

Para S Vicente, Pernambuco, Bahía, Rio da Janeiro, IJiSb()a IJ nivel“ (Zura incontesmwlmenle n astlunn. mnlestln diñicil do nar ¡lobo-Hum. po¡ onlrne ninn

SANTOS Montevideu o Buenos Ayres.
sal de Paris. ¡ Luva admnarelmeme n coqueluche. e pelo seu gosto agradavel. é uppotocido pela¡

'
Acha-se á. vundn nas principnee plmrmaciae 51'93"0“5- _ _

'
_ de Portugal e du estrangeiro. Deposito geral FNICO. “000 '615; 3 f"R$005 '26700 I'éls.

Preço da passagem de 3.' classe Para 0 BTRZÍI - -P- - - - - - o - 4 25ã000 na Phurmncia Franco, Filhos, em Belem, _'_-"'____"

xo x l » O Rio da rala. . . . 25 0 0
_

1.
O E' omellmr tonico nutritivo que se conhece

L H D A V l D A

l
E' ¡nuilo digestivo, fortiñunnte u recomlllninle (REGIS'I'ADOJ

_'___=(')=-___
Sob u sua inlinenciu desenvolvem?, rapidamente Cmnbalem u faallo. a azia, n gnullnlgia, na ::nuevas e vmnilos. 0 enjôo do mar. o mau

' l . t h E. b 9 “Ppelites enriquece'" 0 m“ia'"" formleccln-Be "am-0. ü “Nuk-lucia e a dilumçàn do estomago. São do grande c-ñicuciu una ¡nolonliu do ulo-

a e 0'¡ "HIHUIIlUS É, \'Ultlull 'dB Ínrcae. ro ü du pelln| na, fraqunzn (lua ¡uq-va e do “lingua. -

' Para na urennçus ou pessoa» muito debeie Clin. (30" réis; 6 caixas. 55240 réis'

num colher dns do sopa cmln vez; e pnru ol

n'lultns, duas :i tree eollierea de cmlu vez.

    

F' o o n D o .

a Esta dóae com quneaquur holnclniulmu é um Q Q pc l S S'

AMAZON == Em 27 de olltubl o as 'W A P I“ H I l dc
cunvaleacentoa; prepara o estunmgu para uccei- (REGISTADOS)

_ . . . tan' bem ls ulinmntnção (lu jantar e colwluldo _

P““ S- V¡°°"t°› P"““mbucoo Bah": Rm de J“”'ml elle. (mim-ae igual porção no «Iuth para l'ncili- Eñies mvdmomrnlon mm““ ceu¡ rapidez o ¡noüunnividudm

SANTOS; Mlmtüvmau ° B“QDOÍ'AYWB'
tor cmnplotumuntc urllgostão. Febn-a_ um geral;

. _

Para cururu onnlrnfnuçño, oe envolucrna Mulcjullne nervosas' da pelle. das viu¡ reapirnlmiu, do ouhmugo. de¡ IIIICIlanB, do!

A“ E 2 d I) dus gurz'nlns (leva-.m comer o retrato do nuclor °rsñ°;l"l"“':f“0lãi l d

. 7 ' e o nome em pequenos ciroulna nnmrullos ¡nal- 'j "3 “l” n' ”e" '0“' e l“ em“"CÍ'l

- .L l g e l 0 cu que está depositada em conformidade :ln lei D0"“ 3"' 3'53"““

de 4 de, hmm, dé1883_ ânilammaçucs u congealõeo;

- - - ' , '. v ' o m urtzus do aan IP;

_Para a Madeira, Pernambuco. Bubu, RH) de Janeiro, \ Alma de ,cem víifdacos “atestam a 3"¡ Iw'ral)(¡|I:zn e a"“ cñ¡:5.,q¡w,w¡n_

SANTOSl Munhwdeu e Buenos-Ayres, periomlade d este 'who para combater _a Franco' 500 réu; 6 “uma .257m hm_

 

l falta do forças. Cousultem o livro-U NOVO MEDICO-pelo Visc. de Son" Soares. É Valid¡ n05 JO'

. l'hnpregu-ue com o mais feliz exito nos ea. ' positos dos rcmedioa do nucmr. Preço: bronlmdm 200 Iéiu u uncnderlmdo 400 réis.

=
tunmgns ainda ou mnie debeis. pura combater!

__ __ _=______

as dpmstõos tardias e Inborioana, n dispepaia w \.l ~ l V A _' .

." . . . . n (é ' “ '
mnlmlgwguanNdy'mh gnmlguh “'mnm_ a_ (111,0 nnentuu hnmeopathloos ga¡ nntidos, avulnol

para S vmanh' Par“ambuco. Bahia. Rio da Janeiro. innoçñodon orgãos, i'nt-liitisnlo. (mnmnnpção nos e eu¡ Caixa“ d“ dlvel'sou tulnunlll'ñ

n -
-' ' ih(- -õos «serunluulosus e em oral da . .. .

k “e l 1d u e ooo - s. v im"“ ' a A* - * g , l Tubo com lohuloe 260 re¡ :dn l 23600.

SAN'] 0g. l n ev e B" a Ay" 'cm'valeacmç'l do Md"” "5 d°("'ç¡'81“°"de e P"“ l Franco conf tintura 34' uu 23.' 4:)(llléiu: duzia 4ñ000.

”iso l“mm'r “a tbm““ l Dito com lriíumção 3.' 700 Iéis; (lnzin 75000.

 

Preço da passagem de 3 ' classe para O Brazil . . . ~ . . . . . . QÊÀJOOO Um culioe d'BSte VlllhO, repre' Vêlla os PI'eçna-corremee, o «Auxilio Heuwopntllicou ou O Medico do Clll e n -Novn

n » )› )› ›) 0 RIO (la Prata. . . . '2255000 senta um bom bife. Guia Homeupnlliicnm pulo Visconde d.. Sn"" 50,,....,,_

____ ~__ __ _~ , - __ ) í _ Estes pnodm-los vende-tw em AVEIRO nu lermncin o drogaria de Francisco de Lu¡

_1' ~ l _ nel“m"" ef“ AW"? “"Ê & Filho; emAlmERGARlA-A-VELHA (Aluuurubim) nn ashlbnlecunrnlo do Manuel Marin¡ w

.A. BORDO HA CREADOS PORTUGUEZE:: e macia e Drogaria Alcdlcmul (le RI- Amador. DEPOSITO GERAL eu¡ Portugal. Porto, run du Bunln Cullmriml 1583. ' '

Não Igoncioe rln Porto e Lisbon, podem ou are. passageiron de 1.* classe e be"” "uma" á 'na Duel“"

"colher ua beliclwa á vida das plantas doa paquetee, mas pa ru isso ¡'e-.l
AVISO IMPORTA-NTE

commendatnuu toda u antecipação. $

 

os 0 Estabelecimenlo tem um medico encarregado de responde

z '4 ' 'L n A. ¡graluilnlnmue,› a qualquer consulta por escriplo sobre o !rolamento

pplicaçãu :l'esles remcdms.A A (2.“ edição)
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